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  مريكا آرئيس جمهور  از »من«قاي آتقاضاي                       
  حقوقدان  –ض اميرفي

مريکا نوشته که تحريرحاضردررابطه آنامه ای تقاضا مندانه به رئيس جمھور  ”من“مريکائی ايرانی تبارتحت نام آ يک
   .نامه مزبوراست با

نجا که يکی ازخوانندگان آ تقاضای ايشان است ولی از ماھيت  رامشغول ساخته اين تحرير ”من“قای آنچه که درنامه آ
ن نامه چرا آبينيم > اشتياق خواندن نامه الزم ساخت که بايرانيان رابرده است بروی ماآمزبور نامه < :نامه نوشته است

   .برو ريزی شده استآبنظرخواننده باعث 

بيند بی نيازخواھد بود ب را کنم که ھرکس نامهولی تصورمي ،ن نامه چيستآخواننده توضيح نداده که علت بی آبروئی 
   .بروئیآبی  يادليل ازعالمت

 ھر درھمه ادوار، نامه با ،تقاضای کتبی ازقديمی ترين ومعمول ترين روش ھای درخواست شخص ازشخص ديگراست
قاضی است يکی که بسيارمھم است نام فرستنده ومت ؛است اصلی  رکن ۵محتوائی که باشد خاصه اگرتقاضاباشد واجد 

وپنجم نشانی تاريخ نامه  ست وچھارمسوم موضوع تقاضا واحترام.به حجت  مخاطب قراردادن طرف نامه است رکن ديگر
  .متقاضی است که پاسخ نامه رادريافت کند

به  معنویکمک که  لحاظ مخاطب نامه وموضوع تقاضا از شده مريکا نوشتهآ ئيس جمھورکه به ر ”من“قای آنامه 
لوم است ولی سه رکن ديگر يعنی اينکه فرستنده نامه کيست ونشانی اوبرای دريافت پاسخ کجاست واين متقاضی است مع

   .يخ نوشته شده معلوم نيسترنامه چه تا

مريکا آدربين نامه ھائی که متاسفانه معمول شده که برخی ايرانيان به رئيس جمھور  و ،نامه حکايتی است بی نظير
 ايرانيان بگيرد البته که باعث خفت و دانش تحرير ومکاتبه ما نرا معيارآی مينويسند سوژه ای است که اگرکس

ن ايرانيان است ودانش مکاتبه وشعرا وفضالی ما بوده اند آ از ،ايرانيان است که قدمت تاريخی تحرير سرشکستگی ما
   .که به خط وزبان وادبيات نظم نسق داده اند

 در خواستند تاپيش نويس يک نامه را ”اقای من“رزاتی از من بعضی ازسازمان ھای مبا< :مدهآ “من “درنامه اقای 
. اين کاررا انجام دادم ومتن نامه را دراختيارسازمانھای مبارزه قراردادم معنوی تھيه کنم اين پشتيبانی  زمينه درخواست

ون اين نامه شورای اداری خودشان مورد دقت وارزيابی قراربدھند واگرصالح است به اجرا گذاشته شود وچ نرادرآ تا
  >ن اگاه باشندآ بصورت نامه سرگشاده  است  بھترديدم مردم ھم از

 ! نويسنده نامه راصالح ويعنی نامه مزبور که حقيقتا جای تاسف وخفت است نامه ای است که چند سازمان مبارزاتی
تھيه کند  يش نويس نامه رادرخواست کرده اند که پ “اقای من ” رب ومسلط به ادبيات ونامه نويسی دانسته اند که ازمجّ 
بايد درحد تائيد واحترام واعتماد چندين سازمان  ”اقای من“اين امرقرينه ونشانه ای است که سطح دانش وادبيات  و

ن است که سنگينی اواين ھم تائيد کرده اند  ن سازمان ھا نامه راآ! که شورای اداریمبارزاتی ايرانی خارج ازکشورباشد 
   .گروھی شناخته ميشود نه فردی ،نامهزيرا کارِ  ،دين برابرميکندخفت وسرافکندگی راچن

درپايان ھمان نامه درمقابل امضا نوشته   ولی . استايران>   مبارزه ملیان <سازمآمده است که فرستنده نامه درنامه 
   .بدون اينکه نام مسئول ومتصدی سازمان ذکرشده باشد >ايران مبارزاتی ملتسازمان شده <

نميتوان فھميد که نامه ازسوی سازمان مبارزه ملی ايران ارسال شده ويا سازمان مبارزاتی ملت ايران چراکه نامه  از
   .يدآود ودروغ ھم به جورھای مختلف درميوقتی سازمانی نبود نام ھم دروغ ميش



 حقوقدان-ض

يک نام  >ن

ن آودرست 

ی ذکرنشده 

يا آ. ری کرد
 ”قای منآ“

لکه شبنامه 

قی ميگردد 

ک شھروند 

درخواست  

مان نميکنم 

ان به مردم 

گاه آز نامه 

قوی  کشور
راه  تنھا< :
يک دولت  

  خاطری از
 نيست بی 
 ھويت ملی 

اميرفيض -آمريکا 

ه ملی ايرانبارز

 وبی معناست و

شخصيت حقوقی
   

ن تصميمی گير
“؟ مبارزه دارند

م نامه نيست بل

ستفاده مادی تلق

يک ، بوده است

آمريکا ويادولت

گم ،داخله نمايد

 کشوری درجھا
  ؟ نمايند

اتھام ساز و بار
  . است

شتيبانی وزور ک
:ستا کا نوشته

شتيبانی معنوی
   >گذارند

باچنين اطمينان
. ندانمکاریست

هه ويا متکی ب

   .شوند

از رييس جمھور”

سازمان مبام <

بور بی مفھوم

اگرنام مسئول ش
. بی اعتباراست

 ميشود که بتوان
سابقه مقوقی و
   .رد نسازد

ن مشخصات الزم

 برای سوء اس

ايرانی شھروند

مھورکشورش و

ديگری مد شور

يا قانون ھيچآ 
تبانی برای قيام

به اثرات زيان ب
ونه نشانی داده

قيامی که باپش
مريکآس جمھور 

پش که احتياج به
 رابه نمايش بگ

کا يافته اند که ب
يست خيانت اس
 کشورقوی بود

ی خل وبچه ميش

”من«قاضای آقای

جالبتر اينکه نام

 که عنوان مزب

ياحزب وغيره 
ن نامهآق نکند

وضوع پيوست
جد شخصيت حق
زه لطمه ای وار

 بمناسبت فقدان

صحنه سازی

سی سال قبل ش

رئيس جم ه از

يعنی درامورکش

 .شته باشد

،ست شده است
ست کمک وپشتب

ب ”قای منآ“م
ه معرفی کرده و

. قت ملی است
 ايشان به رئيس
ی وسراسرای ک
 قيام سرنوشت

مريکآ ران وياي
اين فضولی ني
ه پشتيبانی يک

اقل شوند برخی

تق                  

يده نميشود  وج

 مبارزه نميداند

مان مبارزاتی وي
ت حقوقی تطبيق

ت که سوابق مو
ملت ايران واج
وبه اعتبارمبارز

نوشته مزبور 

يا و ری وافر
.   

که س ،کائی است

کا حق ندارد که

ي ،فراھم کند را

سابقه داش “من

سبب اين درخواس
ی ديگردرخواس

شايد ھمم است
درنامه را ه خود

مشروعيت ،نآ
وعيت دارد که

، قيام ملیرژيم
ری به موفقيت

وملی وھويتی اي
؟انی کرده اند

رانيان متکی به

به بياموزند وعا

                     

دي گرکلمه

ی سال ادعای م
   .ت

قی مانند سازما
حقوقی شخصيت

لين کاراين است
مان مبارزاتی م
ن خارج نشود و

،اده اعالم کرده
  .ميپردازد

طلق وندانمکار
.ستمريکاآری

مريکاآشھروند

مريکآبارقوانين

ر ديگر  کشور

قای مآ”مطلقی

او ساول  بق و
زسران کشورھا

الف قانون وجرم
ستفاده کرده ونه

سی ودستاورد
ه ای مشروش ذر

يران واسارت ر
اميد وا يران با

رھنگ سياسی و
مداخله وپشتيبا
مھای ملی ما اير

  ؟؟

مردم مسن تجرب

                     

ه درنام دوم ديگ

ت که بعد ازسی
است>  ايرانيان

 شخصيت حقوق
د ولی بااسناد ح

جعی ميرسد اول
 ايران ويا سازم
ی ازحد خودشان

سرگشا اشان ر
به ذکرموضوع م

  ست

بی احتياطی مط
ازرئيس جمھور

يک ش ”نقای م

د وبه اعتبميتوان

جبات قيام مردم

بی احتياطیاين 

د که تابعيت ساب
زه ميدھد که از

خال ”قای منآ“
بی سازمانی اس

بارمبارزه سياس
کجايش رت گيرد

ی رھائی ملت اي
تا اکثريت ملت ا

يشان ازکدام فر
يکا دعوت به م

تاريخ قيام ،ست
ايرانيان ی ملت

س بجای اينکه م

  ٢گ بر ١٧/ ٠١

لب اين است که

 شده کسی است
مان ملی مبارزه

درخواست يک
ويا ذکرشده باشد

نامه ای به مرج
ن مبارزه ملی 
بدھند تا رسوائی

خودشنامه  ” من
ه معموال فقط به

تواي درخواسح

درنامه مزبور ب
ع ودرخواست ا

اق“متقاضی - 

مريکائی نمآ

کند که موجب

ا موردی جز

اگرگفته شود -
ن کشوراجازآ

“خواست  نکهآ
عناوين قالبازه

اساس واعتب -
مريکا صورآ

مناسب برای
مقتدر دارد ت

اي !! راه مناسب
مريآ جمھوری 

ی وبی وطنی اس
روحدت ويگانگی

س وصد افسوس

 ٢٠١٣ /

اما جال

ساخته
سازم<

نامه ود
و باشد

ھرگاه ن
سازمان
نشان ب

اقای“
است که

واما مح

نچه دآ
موضوع

١-

٢-

آنتيجه 
بوده که

٣-

اين راه
رئيس
وجدانی
ھرومظ

افسوس
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سنگرگرفته 

ت برای خود 

وصله  و ب

ی به عنوان 

   : ميکنيم

شامل  ؛بود
برای  عنوی

خواست که 
 قول الزم را

   

زادی آيجاد 
مريکائی آن 

تند مالحظه 

ک مسئوليت 
که به کمک 
ان به سوی 

قرض دادن 
بھره  می با

ت نسبت به 
 را کشورھا

اميرفيض -آمريکا 

ن سآ يشان زير

بھانه ای است 

 اخالقی محسوب

   .شد ندارد

چيزی ،خته شده

اسنادی رجوع

ب کھای معنوی
ات معاقدام ونيز

ن ازاميرانتظام خ
ميرانتظام ھم ق

   .ئه دھند

<.  

حمايت برای اي 
ازھم اکنون دور

) ھستتوالسيون

رھای غنی يک
ی وعلمی بود ک
ناآ ی ازگرايش

ن به معنای قآر
رجمھوری اسالم

ی بذل اطالعات
وساير ک  ايران

از رييس جمھور”

بود که اي عنوی

،ميباشد ری ھم

ھائی که کمک

کمک مادی باش ز

ھست ماده شناخ

به يک نمونه  

کمک کا خواستار
خمينی به ايران

نآ  ولی بعد از
ام ورد وآبدست 

ارائ ی معنوی را

ن نيستآربيان 

، ھا کشيده شد
وآی وافغانستان 

کاپيتت قضائی (

کشور< :گفت 
فنیود به کمک 

جھت جلوگير ھا

ه درقرض الحسن
ت که امروز در

يارکوچک برای
تاريخی ثارآين 

”من«قاضای آقای

پشتيبانی معت

ديگر بان کسان

ھ زطريق بھانه

 

از متمايز ثارآ ز

ن ھآ ھرچه در

دی ختم ميشود

مريکآ ازتظام
دون خشونت خ

انجام داد را ی
بد Taxman ی

کمک وپشتيبانی

ود وزبان قادربر

ينيم که به کجا
بسرعراق وليبی
واستار مصونيت

 

١٩۴٩ درسال
ن زمان محدوآ

مک به کشورھ

قرض ،مادی است
است ی نوعی وام

ک انجمن بسي
 شد که بيشتري

تق                  

 ھمين درخواست

رد زبمتاسفانه ِو

برمردی دارد از

 .ا که ميخواھد

از  ای که متاثر

و نجا که دنياآ
   .دانند

يد  به مسائل ماد

ست که اميرانت
ک به بازگشت بد

معنوی باصطالح
اطالعاتی ستگاه

م چند نمونه ازک

ب سنجيده ميشو

وان شد ومی بي
داشت ولی چه ب
ط حرف است خو

  .!ت فروميرود

قای ترومنآد
مريکا درآمک

 تبديل شد به کم

 است  کمک م
رحقوق اسالمی

قبل بصورت يک
 بعد تشکيالتی

                     

به اين تحرير

نھا که مآامثال

فاسدی که نظرب

نجاآ د ميرود تا

ی شناخته شده

آ از و ؛ی است
ن رامعنويت ميد

وی را که بگيريد

مده اسآمريکا آ
کمک – ارتش

   .گان

رخواست ھای ب
ابرای ايجاد دس

درخواست دارم

قلب  است که با

سوريه ابتدا عنو
د معنوی عنوان
نھم فقطآکه  ان

اکجای يک ملت

ومن جاری شد
کم >دارند يررا
ھمان برنامه ١

کمک غيرمادی
لی درو ،ن است

   .ست

سال ق ١٣٠ ر
) ولیغيرمادی

                     

  نوی 

 انگيزه ورود ب

يبانی معنوی وا

چنانکه ھرزن فا

وبعد عمل ميکند

ھيچ معنای ،نوی

دی نيست معنوی
برخی فقط اديان 

وصطالح معنه ا

کاتبات سفارت
امی وخونريزی
کيل دولت بازرگ

ط وبيعی اين در
ولت بازرگان را

”قای منآ” از

معنوی اموری<

ن است که  درس
عديم که بظاھر

ستاغانتخليه اف ز
تا تيبانی معنوی

که درزمان ترو
فقيه کشورھای
٩۵٠ی درسال

م که ظاھرش ک
 برای خدا کردن
 بازارمعمول اس

فيک تقريبا در
باصطالح کارغ(

  ٣گ بر ١٧/ ٠١

پشتيبانی معن -

يقت سوگند که
  

پشتي، ی معنوی

چ  ،ی به بيگانه

عاول  درنباشد

معن وياپشتيبانی

ند ھرچه که ماد
،ت وجود ندارد

به وپشتيبانیِ  ک

د سياسی ومک
اقدام نظا از یر

ی بختيار وتشک

 ھم بدون شرط
ظام موافقت دو

رنھايت کوچکی

< :ی گفته است

ھمان ی معنوی
ديد حکومت را

ی دوران بعد از
پشت که کمک و

 اصل چھارم ک
 برای کمک به

ولی  تعبيرميشد
   .ه کمونيست

رض الحسنه ھم
 يعنی کارخوب

نرخ بھره از تر

 نشنال جئوگرا
شکيل شد  ات
   . کرد

 ٢٠١٣ /

۴-

به حقي
 .ستا

کمکھای

فروشی

ن بردار

کمک و

گفته اند
معنويت

کھرکم

دراسناد
جلوگير
استعفای

مريکاآ
اميرانتظ

  .ادد

بنده در

جرجانی

کمکھای
شر از

ھا برای
ميکنيد

برنامه
اخالقی
معنوی
اردوگاه

حتی قر
به خدا
پائين تر

انجمن
غرافياج

سرقت
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راينکه قيام 

  است بنظر

ل به ھايتی 

سب نوکری 

چه رسوائی 
ابد  نگش تا

ملی ايرانيان 
که جائی ت 

حقيقت  ؛ست
که  برم چرا

د اميرفيض 

اميرفيض -آمريکا 

که 

اسرائيل بر و کا

مبليک وممکن
   ».ديم

  .تولی شد

رو وديگروسائل

بجای ملی برچس

چ و ده پاره کرد
که نن ه ميسازد

ی تحقق قيام مل
ثافتکاری ھاست

معرفی نشده اس
مده نام ببآ  در

است استاد عقاب) 

از رييس جمھور”

بود ولی ديديم ک

مريکآ به اعالم 

سم ين يک کار
ن تاريخ فرستاد

 برکشورما مست

واد غذائی ودار

بيگانه گردد وبج

 يعنی ذرع نکرد
لودهآت بيگانه 

   ١. ه است

یبرا اازبيگانه ر
علوفه ھمين کث

سم ومشخصات م
ن ھيبت زشتی

به اصطالححانی (

”من«قاضای آقای

ب حمايت معنوی

! ھمگان معنوی

اي ظاھر ..> در
ورستانگن رابه

وردیآجه ودست

سربازھمراه مو

لت منتسب به ب

ی استحتم اه
ابستگی وحمايت
ملی ايرانيان زده

عنی درخواست ا
ع هبی رسيدن 

اس با ”قای من
وامروز به چنين

ر خلبان مھدی روح

تق                  

نوعی ح ری اش

حمايت شوندگز
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